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YOLANDA COSMETICS
cabinet cosmetic specializat în tratarea diverselor disfuncţii ale pielii şi importator unic al produselor cosmetice profesionale Dr. Kadir 

După o vară toridă, tenul
este uscat şi deshidratat,
astfel că se impune o 

vizită la cabinetul cosmetic, pen-
tru o evaluare a tenului şi un 
tratament adecvat. Pentru persoa-
nele care vor urma pentru prima
oară un astfel de tratament cos-
metic, voi descrie în continuare,
pe scurt, procedura urmată în 
cabinetul nostru.

Înainte de a începe tratamentul se
completează o fişă personală. Veţi
fi întrebată dacă suferiţi de aler-
gii, boli cronice, dacă urmaţi un
tratament medicamentos sau dacă
vă exercitaţi profesia în interior
sau exterior. Toate detaliile sunt
importante pentru efectuarea unei
diagnoze corecte, care reprezintă
baza unui tratament personalizat
şi eficient, ai cărui paşi sunt:

Demachierea ochilor cu un
produs bifazic, cel mai indicat
pentru această zonă atât de deli-
cată. 

Demachierea / curăţarea 
tenului cu un gel de curăţare
(săpun fără săpun, care curăţă
fără a lăsa o peliculă de grăsime,
facilitând penetrarea peeling-ului;
nu vom folosi lapte demachiant
deoarece considerăm că această
metodă încarcă tenul). Chiar dacă
nu vă machiaţi, tenul trebuie cu-
răţat zilnic cu un produs adecvat;
apa, indiferent de ce tip, nu este
suficientă. 

Pregătirea tenului pentru ex-
tracţii cu unul din peeling-urile
Dr. Kadir şi extracţile come-
doanelor şi deschiderea chistu-
rilor de grăsime.  

De ce peeling-urile Dr. Kadir? Pentru că au în com-
poziţia lor acizii A.H.A., care se aplică pe ten în funcţie
de tipologia acestuia. Această procedură este mult mai
eficientă, mai scurtă şi mai plăcută decât aplicarea 
vapozonului. În plus, peeling-urile Dr. Kadir aduc un
aport major tenului: dizolvă excelent celulele moarte,
creând o permeabilitate mai bună pentru penetrarea
produselor în piele; prin exfoliere regenerează tenul –
obţinând o piele mai tânără, proaspătă, luminoasă – şi
îl albeşte; penetrând
până în straturile profun -
de ale pielii, accelerează
formarea de noi fibre de
colagen şi elastină, întă-
rind astfel fermitatea
pielii. Procedura de ex-
tracţie a comedoanelor
(puncte negre şi albe) şi
de deschidere a chisturi-
lor de grăsime nu este
dureroasă fiindcă totul
se face manual, cu mare
atenţie să nu lezăm pielea.
La sfârşitul tratamentu-
lui nu rămâne pe ten 
niciun semn.

Dezinfecţie şi electrodermă pentru a pregăti tenul pentru masaj.
Masajul propriu-zis. Se aplică pe ten serul potrivit şi se introduce în piele cu ajutorul

aparatului de ultrasound. Masajul se face manual, personalizat în funcţie de tipul de ten şi de
vârstă. Această procedură este foarte importantă în tratamentul cosmetic, fiindcă aduce un
aport de hrănire a celulelor, prin stimularea sangvină şi limfatică.

Aplicarea unei măşti, în funcţie de ten.
Aplicarea, după înlăturarea măştii, a unei creme colorate (un demi fond de ten) cu

protecţie solară ca Protective Moisturizer SPF 30 sau, Solar Zone CC cream SPF 50. 
La final, dacă tratamentul se efectuează seara, se aplică un ser sau o cremă potrivită tenului
şi anotimpului. Tratamentul se termină cu un machiaj lejer, dacă se doreşte acest lucru.

Pe parcursul tratamentului, cosmeticiana are posibilitatea să cunoască mult mai aprofundat
tenul clientei şi necesităţile sale, ea fiind persoana cea mai indicată să ofere recomandări de
îngrijire pentru acasă, în raport cu modul de viaţă al clientei şi aspiraţiile sale. Continuarea
îngrijirii corecte acasă este foarte importantă pentru a menţine rezultatele tratamentului şi
pentru a obţine efectul dorit. După cum observaţi, diagnoza şi potrivirea tratamentului şi a
produselor de îngrijire acasă, pentru a fi adaptate persoanei şi anotimpului respectiv, fac 
diferenţa şi sunt cele mai importante.
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